
              Политика за отказ

Право на прекратяване
 
 Имате  право  да  прекратите  настоящия  Договор  в  срок  от
четиринадесет дни без да посочвате никаква причина. 
 
 Срокът за прекратяване е четиринадесет дни от датата,  на която
вие  или  трета  страна,  посочена  от  вас,  която  не  е  превозвач,  е
получила или влязла във владение на стоките.
 
 За  да  упражните  своето  право  на  прекратяване,  трябва  да  ни
информирате (eShopWorld c/o U.S. Direct E-Commerce Limited, 3rd Floor,
The Concourse Building, 100-115 Airside Business Park, Swords,  County
Dublin, K67 NY94 Ireland, email info@eshopworld.com) за решението си
да  прекратите  настоящия  Договор.  За  тази  цел,  можете  да
използвате приложения образец на формуляр за прекратяване, който
обаче  не  е  задължителен.  Можете  също  така  електронно  да
попълните и изпратите формуляра за прекратяване или друго ясно
заявление на нашия уебсайт (линк към формуляра за анулиране и
връщане  на  продукти  ще  се  включи  във  вашия  имейл  за
потвърждение на поръчка и/или вашия имейл за потвърждение на
изпращането]. Ако използвате тази възможност, ние ще ви изпратим
потвърждение  за  получаване  на  това  прекратяване  без  забавяне
(напр. По имейл).
 
 За да спазите срока за прекратяване е достатъчно да ни изпратите
уведомление  за  упражняване  на  правото  на  прекратяване  преди
изтичането на срока за прекратяване. 
 
 Последици от прекратяването
 
 Ако прекратите Договора, ние ще ви върнем всички плащания, които
сме  получили  от  вас,  включително  разходите  за  доставка  (с
изключение на допълнителните разходи, произтичащи от факта, че
сте  избрали  начин  на  доставка,  различен  от  най-благоприятната
стандартна доставка, предложена от нас), без ненужно забавяне и не
по-късно  от  четиринадесет  дни  от  датата  на  която  получим
уведомлението  за  прекратяването  на  настоящия  Договор.  За
връщане  на  плащането,  ние  ще  използваме  същите  начини  на
плащане,  които  сте използвали при първоначалната  сделка,  освен
ако изрично не се договори друго с вас; в никакъв случай няма да ви
начислим никакви такси за обратно плащане.
 
 Можем  да  откажем  възстановяване  на  плащането,  докато  не
получим  обратно  продуктите  или  докато  не  ни  предоставите
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доказателство, че сте върнали продуктите, в зависимост от това кое
възникне по-рано.
 
 Трябва  да  върнете  или  предадете  продуктите  незабавно  и  във
всички случаи не по-късно от четиринадесет дни от деня, в който ни
уведомите за прекратяването на настоящия договор с нас. Крайният
срок е спазен, ако изпратите продуктите преди изтичането на срока
от четиринадесет дни.
 
 Вие  се  задължавате  да  поемете преките  разходи за  връщане на
продуктите, освен ако не сте получили етикет, който е предплатен
или обозначен с eShopWorld.
 
 Вие трябва да платите за всяка загуба на стойност на продуктите,
само  ако  такава  загуба  на  стойност  се  дължи  на  боравене  със
стоките,  което  не  е  необходимо  за  тестване  на  качеството,
характеристиките и функционирането на стоките.

             Примерен формуляр за отказ

Ако желаете да прекратите Договора, моля попълнете и 
върнете настоящия формуляр.
  
 - До eShopWorld c/o U.S. Direct E-Commerce Limited, 3rd Floor, 
The Concourse Building, 100-115 Airside Business Park, Swords, 
County Dublin, K67 NY94 Ireland, имейл: info@eshopworld.com.
 
 - С настоящото (*) ви уведомявам/е, че (*) анулирам/е моят/ 
нашият (*) договор за продажба на следните стоки (*).
 
 - Поръчани на (*)/получени на (*).
 
 - Име на потребителя/ите.
 
 - Адрес на потребителя/ите.
 
 - Подпис на потребителя/ите (само ако този формуляр е на 
хартиен носител):
 
 - Дата
 ---
 (*) Изтрийте, както е приложимо.
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